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Vzdělávací cíle měsíčního bloku:  

• Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 

• Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat 

jiný postoj či názor), přijímat je a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou 

• Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

• Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné 

specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem, apod.) 

• Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, 

výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

• Vnímat umělecké a kulturná podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební 

představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

• Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i 

instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

• Zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací 

apod.) 

• Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• Utvořit jednoduchý rým 

• Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet 

společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevůa vzájemné souvislosti mezi nimi) 

• Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a 

jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

• Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu 

praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.týden  

 

Komunikační kruh – Tento týden budeme společně prožívat přípravu na oslavu Masopustu, která proběhne 
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poslední týden v měsíci. Během příprav si vytvoříme  masky a masopustní výzdobu. Posilujeme prosociální city, 
komunikaci a kooperaci mezi dětmi, rozvíjíme pocit sounáležitosti se skupinou. Seznamujeme se  lidovými zvyky 
spojených s touto tradicí – hudba, pohyb a tanec a hostina. Všechny činnosti jsou motivované k aktivnímu zapojení do 
dění v MŠ a radostnému prožívání společných událostí.  

 

Literární chvilka –   Báseň- “Masopustní“,  

           Četba z knihy Josefa Lady,  

Šárka Váchová - Chaloupka na vršku, kapitola č. 2 „Jak to bylo o masopůstu“ 

Pohybové činnosti –  Masopustní, medvědí  honička,   
 

Výtvarné činnosti – Výroba masopustních koláčů, masek na karneval, masopustní výzdoby 
 

Smyslová činnost –  vnímání studeného, vlažného a teplého,  

 

Hudební činnost – To je zlaté posvícení 

                               Máme tu masopust 

“I’m a little snowman” 

Matematická představivost –  počítání preclíků, koláčů - do desíti, určování více -  méně, větší - menší 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. týden 

Komunikační kruh – Tento týden se 
věnujeme hudbě. Co všechno je hudba, jak 
může znít? Jaké hudební nástroje existují a 
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jaké dělají zvuky? Naučíme se, co to je notový klíč, nota, notová osnova a proč je používáme. Vyrobíme si vlastní 
hudební nástroj a dělat aktivity s hudbou spojené. Povídáme si o pocitech z různých typů hudby, jak se nám lbí nebo 
naopak ne. 
 

Literární chvilka –  “Singing time”,  

                                 Ukázky masopustního průvodu 

                                  Bubáci a hastrmani - Masopust 

 

Hudební činnost-  Já jsem muzikant 

                             Karneval nechodí potichu 

Píseň- „Snowflakes, Snowflakes“,  

Pohybové činnosti – překážková dráha ,  

                                  Pozor medvěd - zachraň se 

Smyslová  činnost - poslech hudebních nástrojů , určování hudebního násroje, 

 

Výtvarné činnosti- Výroba hudebního nástroje, malování velké notové osnovy s notami 
 

Matematická představivost - počítání not, řazení not od nejmenší po největší, určování podle tvaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. týden 

Komunikační kruh – Tento týden se věnujeme oblečení. Co musíme nosit v létě a co naopak v zimě? Kolik 
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vrstev oblečení je třeba do mrazu? A jak se vůbec všechno to oblečení jmenuje? Učíme se názvy v českém a 

anglickém jazyce, v českém i některé neobvyklé kusy oblečení , které tak často okolo sebe nevidíme. Spolu s 

tím samozřejmě trénujeme samoobsluhu u oblékání- jak si obléct ponožky, tílko, jak si zapnout kalhoty, či 

jak si obout boty. Předškoláci zkouší zavazování tkaniček. 
 

Literární chvilka – pohádka o rukavičce 

Báseň- “Clothes” 

Pohybové činnosti- Had z oblečení, rychlooblékání, zkoušíme zapínat knoflíky, zipy 

 

Hudební činnost- "Put on your" 

 

Výtvatné činnosti- Výroba oblečení z různých materiálů,zkoušíme si zavazovat tkaničky na vlastnoručně 

vyrobené  botě. 

 

Smyslová činnost – třídění oblečení podle hmatu 

                                 Rozlišujeme, kdy je nám horko,  teplo, chladno, zima 

 

Základní matematické představy – třídíme knoflíky podle barev, tkaničky podle velikosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. týden  
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Komunikační kruh – Děti se zážitkovou metodou seznámí s profesemi dospělých. Zahrajeme si divadlo, kde budou 
vystupovat různí pracovníci v oborech jako je policista, doktor, učitel, řidič.  Budeme společně péct housky jako pekař, 
zalijeme kytičky jako květinářka a seznámíme se i s profesemi, které už dneska jsou vzácností. S dětmi budeme 
diskutovat, proč rodiče chodí do práce a co by se stalo, kdyby žádnou neměli. Děti budou mít za úkol zjistit, jaké mají 
jejich rodiče povolání.  

 

Pohybové činnosti – Předvádíme různé profese, hra na doktora, policistu apod. 
 

Literární chvilka-  Král a Lenoši 

                              hádanky 
 

Básně- “Mailman”,  
 

Písně- “People in my town” 

Smyslová činnost - ochutnáme povidla,  

 

Výtvatné činnosti-  Výroba lékárničky, pečení preclíků , koláčů 

 

Matematická představivost – třídění koláčků podle velikosti  

 


